
Time Narration
00:01    . آموزشی  برنامه به دوستان ."Getting started with files"سلم آمدید   خوش

00:07 . کنید           باز را فایل که میگیرید یاد برنامه این پایان در

00:13 . بخوانید       خط به خط را فایل محتویات

00:16 . بخوانید      یکجا را فایل محتویات کل

00:20 . ببندید           را فایل و کنید متصل لیست به را فایل خطوط

00:26

عامل        سیستم از من برنامه این ضبط برای

Ubuntu Linux 16.04

Python 3.4.3 و

IPython 5.1.0

. کنم   می استفاده

00:40 مورد        در باید برنامه این تمرین بدانید. for statementو  Listsبرای
00:48 برنامههای      نیازهای پیش نه . Pythonاگر ببینید       را سایت وب این در

00:54 از            میتوانیم ما نوشتن و خواندن برای فایل کردن باز نام  built in functionبرای .open() با کنیم   استفاده

01:01

Open() function که file object. دهد    می را
syntax . است      شده داده نشان اینجا در

Filename . شود       باز باید که است فایلی نام

01:12 Mode -. شود         باز باید چگونه فایل که میدهد نشان این

01:17 r  برایRead mode . باشد  می

01:20 w   برایWrite mode. باشد    می

01:23
a  کهAppending mode    و میدهد نشان دو    r +را هر . Read and Write modeبرای باشد  می

کردن  . modeمشخص است   اختیاری

01:32 در  pendulum.txtفایل  . text editor را کنیم    می باز

01:38

. باشد         می دادهها از ستون دو شامل فایل این
length  وtime ازpendulum

. کنیم           می استفاده دادن نشان برای متنی فایل این از ما

01:49
. Code File linkدر pendulum.txtفایل  باشد       می دسترس در آموزش این

در     را آن .Home directoryلطفًا کنید     استفاده و دانلود

02:00 کلیدهای       Terminalابتدا  همزمان دادن فشار با . Ctrl+Alt+Tرا کنیم   می باز

02:07 ipython3     و کنید تایپ . Enterرا دهید   فشار را

02:12
pylab package . کنیم    می شروع را

pylab%     و کنید تایپ . Enterرا دهید   فشار را



02:20 terminal . کنید   واضح را

02:23 .pendulum.txtفایل  کنیم     می باز را

02:27 f  مساویopen    داخل پرانتز .quotes pendulum dot txt داخل کنید   تایپ را

02:38 .      mode اینجا  این   پیشفرض صورت به است نشده است.’r‘مشخص
02:43 در    fحال . terminalرا چیست       این ببینیم تا میکنیم تایپ

02:48  file object f   و فایل ,     modeنام میدهد        نشان را است شده باز آن در فایل که

02:57
'r '  برایread only mode. باشد   می

این     میبینید که .read only modeدر  fileهمانطور است    شده باز

03:06 کل       چگونه که میگیریم یاد یک    fileحال در .variableرا بخوانیم 

03:11 pend equal to f dot read open and close parentheses . کنید   تایپ را

03:18
از   در       read methodما فایل محتویات همه خواندن .variable pendبرای کنیم    می استفاده

Enter . دهید   فشار را

03:27 از    استفاده از   read methodبرای .file object dot read methodما کنیم    می استفاده

03:34
که    میبینیم کردن       pendحال تایپ با چیست print inside parentheses pendشامل

Enter . دهید   فشار را

03:44 که  از     pendمیبینیم دادهها .file pendulum.txtهمه دارد   را

03:50 . pendفقط  چیست          شامل که ببینید تر واضح تا کنید تایپ را

03:56 .newline charactersما  بینیم       می خروجی در نیز را

04:01 که     میگیریم یاد به   variable pendحال .listرا کنیم       جدا فایل در خطوط از

04:07 از   به       method splitlinesما دادهها فایل کردن جدا .listبرای کنیم      می استفاده خطوط از

04:14 این      باید ما این در   listبرای . pend_listمثل  variableرا کنیم  ذخیره

04:21
pend_list equal to pend dot splitlines open and close parentheses . کنید   تایپ را

Enter . دهید   فشار را

04:33
pend underscore list . کنید   تایپ را

Enter . دهید   فشار را

04:37 در    را دادهها . listما آوریم       می دست به خطوط از

04:41 pend_list  شاملnewline characters  مثلn\. باشد   نمی

04:47 .newline charactersبه  string pendچون  است    شده جدا

04:53 file    در که .fرا   , بندیم    می است شده باز

04:57
 f dot close open and close parentheses . کنید   تایپ را

Enter . دهید   فشار را

05:04
هر          که میباشد نویسی برنامه در خوبی تمرین شد          file objectsاین انجام کارشان اینکه از بعد کردهایم باز که را

close . کنیم 



05:11 . برگردید                ویدیو به و دهید انجام را زیر تمرینهای و کنید متوقف را ویدیو اینجا

05:17 با   pendulum.txtفایل  . file objectبعنوان  fرا کنید   باز دوباره

05:23 . ایم        بسته را فایل قبلً که کنید توجه

05:27 . گردیم    برمی ترمینال به

05:30 . خوانیم        می خط به خط را فایلها حال

05:34
فایل     کردن باز دوباره برای

f is equal to open inside parentheses inside quotes pendulum.txt. کنید    تایپ را

05:47 روی          ما خط به خط فایل خواندن برای از    file objectحال استفاده ) for loopبا .iterate حرکت ( کنیم   می

05:54
خط    fileروی  به را        iterateخط خطها از یک هر و . printمیکنیم کنیم  می

terminal . کنیم    می واضح را

06:03
for line in f colon  . کنید   تایپ . Enterرا دهید   فشار را

four spaces print inside parentheses line

06:16 و   loop variableکه  lineاینجا  .keywordاست باشد   نمی

06:21
نام     ازهر میتوانیم رسد          variableما می نظر به اما ، کنیم استفاده .lineدیگر است      متناسب کافی اندازه به

Enter . دهید    فشار دوبار را

06:30    , رابه     آنها خطها کردن پرینت فقط مثل     listبجای میکنیم line_listاضافه
06:37 یک    initializeرا  line_listابتدا  بعنوان  .empty-listمیکنیم

06:42
line underscore list is equal to open and close square brackets . کنید   تایپ را

Enter . دهید   فشار را

06:54

صورت     به را for line in open inside parentheses inside quotes pendulum dot txtکد
colon . کنید  تایپ
Enter . دهید    فشار دوبار را

07:10
four space line underscore list dot append inside parentheses line

Enter . دهید    فشار دوبار را

07:23 . pendulum.txtفایل  for loop اینجا خواند      می خط به خط را

07:29  append method     به را خط . listهر کند   می line_list اضافه
07:35  () از         استفاده با را فایل میتوانیم همیشه مثل .f.closeما کنیم      باز دوباره و ببندیم

07:42 با     کاری اینجا در       file object fاما مستقیمًا را فایل و . for statement نداریم کنیم   می باز

07:50 . کند                 می جلوگیری میکنیم باز را آن که دفعه هر از بعد فایل بستن ازمشکل این

07:55
که    بینیم .شامل line_listمی چیست 

line underscore list     و کنید تایپ .Enterرا دهید    فشار را

08:05 line underscore list   یک همراه     listکه به خطها .newline charactersاز است     فایل در

08:13 برخی     از استفاده . newline charactersمیتوانیم  string methods با کنیم     جدا خطها از را



08:20 در      بعدی برنامههای در .stringsاین شود     می داده آموزش

08:25

. رسیم      می برنامه این پایان به
که      : گرفتیم یاد برنامه این در

از    استفاده , close methodsو  open با ببندیم      و کنیم باز را فایلها

08:38 از    استفاده .read methodبا بخوانیم        را فایل در دادهها کل

08:43 در            کردن حرکت با خط به خط را فایل در از    file object دادهها استفاده بخوانیم. for loop با
08:50 از       استفاده با را فایل .listبه  for loop در  append methodخطهای کنیم   اضافه

08:56 شما     برای سؤال تعدادی و

09:01 1 -open function  کهstring, list, file object, function. میدهد   را

09:07 2() -function splitlines    کند؟ می کار چه

09:11 صورت     به را . strings دادهها دهید      نمایش خط یک در همه

09:14 بعنوان    را .stringsدادهها دهید      نمایش خط به خط

09:18 صورت          به نه اما خط به خط را .stringsدادهها دهید   نمایش

09:24
: ها   پاسخ و

1 -open function   کهfile object . دهد   می را

09:31 ()splitlines        صورت به خط به خط را .stringsدادهها دهد    می نمایش

09:37 . بفرستید           انجمن این به را خود شده بندی زمان سؤالت لطفًا

09:41 مورد       در خود کلی سؤالت .Pythonلطفًا بفرستید      انجمن این به را

09:46 .TBCپروژه  FOSSEEتیم کند     می هماهنگ را

09:50
پروژه   . ,NMEICT, MHRDتوسط  Spoken Tutorialبودجه شود      می تأمین هند مراجعه    دولت سایت این به

کنید.

10:01
از         اقبال شبنم گذاری صدا و .IIT Bombayترجمه

شما    از تشکر با


